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Terytorialsi podpisali porozumienie z PSP i Policją 

 
5 lutego 2020 roku w Zegrzu dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. 

dyw. Wiesław Kukuła podpisał porozumienia o współpracy z Komendantem 
Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem oraz z Komendantem 
Głównym Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzejem Bartkowiakiem. 

Podpisanie dokumentów odbyło się w obecności Mariusza Błaszczaka – ministra 
obrony narodowej. 

 
Jednym z głównych zadań WOT wynikających z ustawy o powszechnym 

obowiązku obrony jest „wykonywanie zadań związanych z udziałem oddziałów  
i pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej w zwalczaniu klęsk żywiołowych  
i likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania 
lub ochrony zdrowia i życia, a także udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego.” Z zadania tego wprost wynika misja WOT jaką jest „OBRONA  
I WSPIERANIE LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI”. Misja ta jest wspólna z innymi służbami 
takimi jak Państwowa Straż Pożarna i Policja w obszarze zadań z zakresu ratownictwa, 
poszukiwań i zarządzania kryzysowego. Terytorialny charakter WOT - podobnie jak PSP 
i Policji sprawia, że naturalną rzeczą jest współdziałanie i wzajemne wsparcie.  

- W celu rozwijania szybkości i synergii działań podpisujemy porozumienie o 
współpracy dotyczące działań ratowniczych, poszukiwawczych i zarządzania 
kryzysowego. Wspólnie czynimy lokalne społeczności silniejszymi  
i bezpieczniejszymi! – gen. dyw. Wiesław Kukuła. 

 
Podpisane dzisiaj dokumenty już wkrótce przełożą się na praktyczne działania. 

Zakładamy, że współpraca przyniesie poprawę bezpieczeństwa polskich obywateli. Na 
szczeblu lokalnym usprawni praktyczne działania wojska i służb, zwiększy ilość 
wspólnych szkoleń i ćwiczeń, co w efekcie wpłynie na polepszenie szybkości i jakości 
reakcji na zdarzenie zawiązane z reagowaniem kryzysowym i akcjami poszukiwawczymi. 

 
Porozumienie WOT – PSP 

Porozumienie Wojsk Obrony Terytorialnej z Państwową Strażą Pożarną 
reguluje kwestie dotyczące współdziałania podczas ograniczania oraz usuwania 
skutków klęsk żywiołowych, katastrof.  

W maju i czerwcu 2019 roku żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej po raz 
pierwszy wsparli strażaków zgodnie z procedurami wynikającymi z ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym. Blisko 1500 żołnierzy WOT współdziałało ze strażakami PSP i OSP przy 
usuwaniu skutków trąby powietrznej, udrażnianiu dróg, dostarczaniu energii, 
oświetleniu rejonów działań. Ponadto żołnierze i strażacy wzmacniali wały 
przeciwpowodziowe, zabezpieczali osunięcia oraz wypompowywali wodę. Dzięki 
terytorialnemu charakterowi WOT wsparcie służb przez wojsko, po raz pierwszy było 
możliwe, praktycznie bezpośrednio po wystąpieniu sytuacji kryzysowej. 

 
 
 



Warszawa, 05/02/2020 r. 

xx 

 

Biuro Prasowe 

Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej 

rzecznik.wot@mon.gov.pl 

Realne i praktyczne działania w obszarze zarządzania kryzysowego  
to najważniejszy, ale nie jedyny aspekt dotychczasowej współpracy na linii WOT – PSP. 
Od pierwszych dni funkcjonowania Wojska Obrony Terytorialnej widziały w Państwowej 
Straży Pożarnej partnera do współpracy w obszarze misji formacji jaką jest obrona  
i wspieranie lokalnych społeczności. Do tej pory przeprowadzono dziesiątki wspólnych 
ćwiczeń i szkoleń, brygady WOT nawiązały współpracę nie tylko z komendami 
wojewódzkimi i powiatowymi, ale również ze szkołami aspirantów. 
 
Porozumienie WOT – Policja 

Zakres porozumienia Wojsk Obrony Terytorialnej z Policją obejmuje obszar 
działań poszukiwawczych i ratowniczych. 

Również w tym obszarze powstanie WOT wprowadziło nową jakość we 
współdziałaniu wojska ze służbami. Od 2018 roku blisko 1800 żołnierzy Wojsk Obrony 
Terytorialnej brało udział w 27 akcjach poszukiwawczych wspierając działania Policji na 
terenie sześciu województw. Pierwszą akcją poszukiwawczą, w której żołnierze WOT 
odnaleźli poszukiwaną osobę były działania na terenie Wielkopolski w powiecie 
konińskim. Użycie wojska do tego typu działań odbywa się na wniosek Policji na mocy 
ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz rozporządzenia Rady Ministrów w 
sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policji. Może także 
odbywać się na wniosek wojewody na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 
Każdorazowe użycie wojska musi być poprzedzone decyzją ministra obrony narodowej. 
Takie działania są praktycznym wymiarem misji Wojsk Obrony Terytorialnej, którą jest 
„obrona i wspieranie lokalnych społeczności". 

 
Porozumienia podpisane w Zegrzu w dniu 5 lutego 2020 roku nie są pierwszymi 

formalizującymi współdziałanie służb podległych MSWiA oraz WOT. 27 września 2018 
roku podpisane zostało porozumienie Komendanta Głównego Straży Granicznej  
i Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. W następstwie tego porozumienia dowódcy 
jedenastu brygad obrony terytorialnej podpisali porozumienia o współpracy  
z właściwymi terytorialnie komendantami oddziałów Straży Granicznej. Do tej pory 
współpraca była realizowana w ramach wspólnych szkoleń i ćwiczeń. Do najważniejszych 
z nich należy zaliczyć wsparcie ochrony granicy przez żołnierzy brygad OT: podlaskiej, 
lubelskiej i podkarpackiej realizowane na korzyść właściwych terenowo oddziałów SG 
podczas ćwiczenia Anakonda-18, czy też wsparcie ewakuacji ludności cywilnej w Sejnach 
w ramach ćwiczenia Podlasie-19. 

 
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej proceduje podpisanie kolejnych 

porozumień, między innymi z GOPR oraz ZHP i ZHR. 
 
Wojska Obrony Terytorialnej funkcjonują jako odrębny rodzaj sił zbrojnych od 

początku 2017 roku.  Dziś w WOT pełni służbę niemal 25 tysięcy żołnierzy, struktury 
formacji są rozwinięte  lub rozwijane już we wszystkich województwach, wkrótce pierwsi 
żołnierze OT osiągną status gotowych do walki. 
 

ppłk Marek Pietrzak 
Rzecznik prasowy WOT 


